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Panama er alletiders

PANAMA ER ALLETIDERS efter bogen af den tyske tegner og forfatter Janosch er
den enkle historie om to venner, der drager ud i verden på eventyr og vender
klogere hjem. Vennerne Bjørn og Tiger bor i et lille hus ved en flod, hvor de
hygger sig, fisker og har det godt. En dag kommer en tom kasse med påskriften
Panama flydende på floden. Kassen dufter helt fantastisk af bananer, og Bjørn og
Tiger beslutter, at de bare må finde Panama, deres nye drømmeland. De to venner
pakker tigerand og fiskestang og drager ud i det ukendte. På deres rejse møder
Bjørn og Tiger både en forvirret mus, en vranten krage, et pindsvin og en hare
med det hyggeligste lille hus – inden de til sidst finder deres drømmeland.
“Panama er alletiders” er en fortælling for de mindste børn om, hvordan venskab
kan gøre os mere modige. Emnet er i klar børnehøjde for det handler om for de
små mennesker om: at have en god ven, en bamse, en tigerand på hjul, noget
godt at spise og en dejlig seng at putte sig i.
Med en blanding af dukketeater og skuespil skabte ”Det Lille Teater” en sjov og
sanselig forestilling, hvor teatermagien opstod lige for øjnene af os.
Dog var teaterstykket lidt langt, og der var meget sprogligt fortælling, hvilket
gjorde at mange børn, store som små, blev ukoncentreret efter et stykke tid. Vi
havde fordybet os i historien i institutionen, hvilket heldigvis gjorde, at mange
børn kunne huske højdepunkterne i historien og forbinde det til teaterstykket. Så
det verbale blev forbundet med det visuelle.

Busturen sammen med kongehuset er altid i høj kurs. Børnene hviner, når vi kører
forbi Tivoli og synes det er hyggeligt, når de små børn stiger på bussen. Henne
ved teatret sad vi og spise en kiks, sang en sang inden stykket gik i gang. Store
søskende passede på de små søskende og havde det skønt sammen.
Vi skal huske at bestille bussen til det rigtige sted, og vuggestuen evt. først. Der
var lidt forvirring omkring, hvor bussen først ville lande.

